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Estonsko jako první země v Evropě zvažuje, že zavede vlastní kryptoměnu. 

Takzvaný estcoin by byl určen hlavně cizincům, kteří mají zájem v této  

pobaltské zemi prostřednictvím internetu založit firmu. S nápadem přišel   

28. prosince vedoucí vládního programu e-Residency Kaspar Korjus. V rámci   

programu mohou cizinci za tímto účelem získávat od roku 2014 digitální 

identitu. Šéf estonské centrální banky Ardo Hansson ale k záměru zaujal 

rezervovaný postoj. Uvedl, že nejde o vládní iniciativu a že s centrální bankou 

záměry nikdo nekonzultoval. 

Od 1. ledna 2018 poprvé v historii převzalo předsednictví v Radě EU 

Bulharsko. V předsednické trojici Bulharsko přebírá pomyslnou štafetu po 

Estonsku a 1. července na bulharské předsednictví naváže Rakousko. 

Bulharské předsednictví si zvolilo čtyři prioritní oblasti. Těmi jsou 

hospodářský růst a sociální koheze, stabilní a bezpečná Evropa, Západní 

Balkán a digitální ekonomika. Výběr těchto prioritních oblastí odráží mix 

aktuálních výzev evropské integrace a témat, v nichž Bulharsko může 

nabídnout vlastní zkušenosti.  

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém novoročním poselství vyzdvihl důležitost 

Evropské unie a apeloval na Evropany, aby se společně postavili nacionalismu a eurospekticismu. 

Ve svém prvním projevu k novému roku v úřadu prezidenta Macron také řekl, že nezbytnou podmínkou 

evropského pokroku je zejména úzká spolupráce Francie a Německa. "Hluboce věřím, že Evropa se 

může stát ekonomickou, sociální, ekologickou a vědeckou mocností, která bude schopná čelit Číně a 

Spojeným státům," řekl rovněž Macron. Francouzský prezident také vyjádřil naději, že v roce 2018 bude 

poražen islamistický extremismus v Sýrii, Africe i ve Francii. 

Německá kancléřka Angela Merkelová ve svém novoročním projevu slíbila, že bude usilovat o to, 

aby v Německu v příštím roce vznikla stabilní vláda. „Svět na nás nečeká. Musíme nyní vytvořit 

podmínky k tomu, aby se Německu dařilo dobře i v příštích deseti, patnácti letech,“ uvedla. Kromě větší 

soudržnosti a vzájemnému respektu ve společnosti vyzvala i k užší spolupráci mezi evropskými 

zeměmi. Příští rok půjde podle ní mimo jiné o to, zda budou Evropané v globalizovaném světě solidárně 

a sebevědomě prosazovat své hodnoty, pracovat na společném hospodářském úspěchu i „důsledně 

bojovat za ochranu našich vnějších hranic a bezpečnost občanů“. Na tom, aby se to podařilo, bude 

podle Merkelové Německo spolupracovat s Francií. 

Příliv migrantů z Blízkého východu a Afriky se loni výrazně snížil v Řecku, kam připlulo z Turecka 

zhruba 30.000 běženců. Skoro stejně uprchlíků dorazilo v roce 2017 do Španělska, kam se ale příliv 

migrantů zdvojnásobil. S masovou migrací se loni opět musela potýkat Itálie, kam dorazilo z Afriky 

přes 119.000 běženců. Vyplývá to z údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, které byly 

zveřejněné 2. ledna. Vysoký nárůst migrace do Španělska podle některých expertů souvisí s tím, že po 

uzavření cesty přes Řecko začali migranti z Afriky a Blízkého východu hledat jiné trasy. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil 3. ledna záměr zpřísnit boj proti dezinformacím 

šířeným některými médii či na internetu novým zákonem. Hodlá zároveň posílit pravomoci televizní 

a rozhlasové rady, která dohlíží nad obsahem příslušných médií. "Rozvineme náš právní systém, 

abychom chránili demokracii před falešnými zprávami," řekl Macron při novoročním setkání se zástupci 

médií. Francie nebude první zemí, která proti dezinformacím zakročí pomocí právní úpravy. Německo 
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již schválilo zákon, který umožňuje provozovatelům sociálních sítí ukládat pokutu až 50 milionů eur 

(1,3 miliardy Kč), pokud urychleně nesmažou falešné informace na svých platformách. 

Polsko jedná s Maďarskem o vytvoření regionální rozvojové banky, která by se zabývala 

investicemi do infrastruktury ve střední Evropě. Do projektu plánuje zapojit rovněž Českou republiku 

a Slovensko. Uvedl to podle agentury Reuters polský premiér Mateusz Morawiecki 3. ledna. 

Morawiecki rovněž upozornil, že jeho kabinet nezměnil svůj skeptický postoj k přijetí eura v blízké 

budoucnosti, a to navzdory výzvám místních ekonomů, kteří se snaží vládu přimět k brzkému vstupu do 

eurozóny a k udržení Polska v blízkosti jádra Evropské unie. 

Británie se kvůli brexitu poohlíží po trzích mimo Evropu. Zkoumá, zda by mohla přistoupit k 

transpacifické obchodní dohodě. Británie by se tak stala prvním členem TPP mimo oblast Tichého 

oceánu a Jihočínského moře. Náměstek ministerstva pro mezinárodní obchod Greg Hands v této 

souvislosti 3. ledna uvedl, že neexistují žádná geografická omezení, která by účasti Británie bránila. 

  

 

1. ledna také začal Evropský rok kulturního dědictví. Cílem Evropského roku kulturního dědictví je 

povzbudit lidi (znovu)objevit Evropské kulturní dědictví, zapojilt se a posílit pocit sounáležitosti 

prostřednictvím společné historie a sdílených hodnot. Rok 2018 se ponese ve znamení hesla „Naše 

dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“. Během Evropského roku kulturního dědictví se v 

celé Evropě uskuteční celá řada iniciativ a akcí, jejichž cílem je přiblížit lidem jejich kulturní dědictví a 

zapojit je do péče o něj. Iniciativy bude provádět Evropská komise ve spolupráci s klíčovými partnery 

(Radou Evropy, UNESCO a dalšími evropskými organizacemi) a jejich podpora se zaměří na čtyři 

hlavní cíle: zapojení, udržitelnost, ochranu a inovaci. 

Brusel zkoumá, které pravomoci by mohl předat členským zemím. Evropská unie by toho měla dělat 

méně, zato efektivněji. Tak si někteří Evropané představují směr, kterým by se měla vydat evropská 

integrace do budoucna. Od 1. ledna má v Bruselu pracovat skupina, která vytipuje oblasti, v nichž 

by se mohly evropské pravomoci přenést částečně nebo úplně na členské země. Má také hledat 

způsoby, jak do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány. Pracovní skupinu 

vede první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a na jejím chodu se mají podílet 

národní parlamenty (sdružené v Konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů 

EU – tzv. COSAC), Evropský parlament a Výbor regionů. 

Evropská komise podala 4. ledna u Soudního dvora Evropské unie žaloby proti Česku, Maďarsku 

a Polsku kvůli jejich odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl. Už na počátku prosince 

tento krok avizoval první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Naznačil přitom tehdy, 

že věc stále může vyřešit změna přístupu trojice středoevropských zemí. Mluvčí unijního soudu ČTK 

telefonicky řekl, že první slyšení se nebude konat dříve než v listopadu či prosinci. Zhruba dva až 

tři měsíce po tomto slyšení by se měl k žalobám vyjádřit generální advokát Soudního dvora. "Celý 

proces může trvat až 18 měsíců," upozornil mluvčí soudu, podle nějž ovšem soudci mohou délku 

řízení zkrátit.  
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